REGULAMIN GOTowi do pomocy
I.ORGANIZATOR
Organizatorem jest Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530) zlokalizowana przy
ulicy Uczniowskiej 22, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298(„Organizator”)
II. TERMIN, MIEJSCE TURNIEJU
1. GOTowi do pomocy to charytatywny turniej piłki nożnej odbywający się w Gdańsku na Targu
Węglowym.
2. GOTowi do pomocy odbędzie się 15 lipca 2018 roku na Strefie Kibica na Targu Węglowym w
Gdańsku.
3. Start GOTowi do pomocy nastąpi o godz. 10.00 i potrwa do godziny 13.00
4. Szczegółowe informacje na temat turnieju są dostępne na stronie internetowej
www.visitgdansk.com
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W GOTowi do pomocy mogą wziąć udział podmioty, które dokonały zgłoszenia drużyny do dnia 10
lipca i dokonały wpłaty 1200 zł brutto na konto Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej na nr
rachunku 40 1160 2202 0000 0000 8827 4255 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe Fundacji”
(liczy się dzień wpływu środków na właściwy rachunek Fundacji).
2. W przypadku uiszczenia płatności przelewem w terminie późniejszym niż na 2 dni robocze przed
turniejem, kapitan drużyny powinien okazać potwierdzenie uiszczenia wpłaty w Punkcie
Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji miejsca dla drużyny sponsorów i partnerów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych drużyn oraz do prowadzenia
listy rezerwowej.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
ani innego ubezpieczenia, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe
w trakcie turnieju, które nie zostały wyrządzone z winy Organizatora.
6. Każdy zawodnik oświadcza na piśmie, że jest świadomy, iż Organizator nie bierze
odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się
zdarzyć podczas meczu, niezwiązane z ich ustawową odpowiedzialnością, jako Organizatora
meczu. Oryginały oświadczeń dostarczane są Organizatorowi w dniu turnieju.
7. Poszczególni zawodnicy drużyn zobowiązani są do podpisania indywidualnych oświadczeń o braku
przeciwwskazań zdrowotnych („Oświadczenie Zawodnika”). Wzór Oświadczenia Zawodnika
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dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Każdy zawodnik jest zobowiązany złożyć własnoręczny i czytelny podpis pod oświadczeniami, a
następnie przekazać je kapitanowi drużyny. Kapitan drużyny zobowiązany jest przekazać oryginały
Oświadczeń Zawodników do Organizatora.
8. Każda drużyna we własnym zakresie zapewnia stroje w jakich będą grać w turnieju.
9. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą od 29.06.2018 r do wyczerpania miejsc lub do
14.07.2018 r.
10. Kadra drużyny może liczyć maksymalnie 6 osób z czego na boisku mogą znajdować się 3 osoby.
11. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 8 drużyn.
12. Zgłoszenie drużyny należy nadsyłać na adres e-mail: anna.marzec@visitgdansk.com podając w
treści wiadomości nazwę drużyny i dane kontaktowe do kapitana drużyny.
13. Kapitan drużyny dostanie informację zwrotną z decyzją o przyjęciu drużyny do turnieju.
14. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na
ostatniej stronie regulaminu i należy go wysłać mailem na adres anna.marzec@visitgdansk.com
oraz dokonać wpłaty, o której mowa w punkcie 1.
15. Szatnia i depozyt zlokalizowane będą na Targu Węglowym w namiocie Organizatora.
16. Zawodnikom zapewnione zostaną lunchboxy oraz woda.
IV. FORMUŁA TURNIEJU
1. Punktacja: 3 – zwycięstwo, 1 – remis, 0 – porażka.
2. Przed rozpoczęciem turnieju w biurze zawodów odbędzie się losowanie grup.
3. Drużyny zostaną podzielone na dwie czterozespołowe grupy; do półfinałów awansują po dwie
najlepsze drużyny z każdej z grup; półfinały „na krzyż” (pierwsza drużyna jednej grupy zagra z drugą
drużyną drugiej grupy).
4. W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje większa ilość punktów w meczach
bezpośrednich pomiędzy zainteresowanymi drużynami; w przypadku równej ilości punktów
decyduje różnica bramek, w przypadku równej ilości punktów i równej różnicy bramek decyduje
liczba strzelonych goli, w przypadku równej ilości punktów, różnicy bramek i ilości strzelonych
bramek decyduje dodatkowa seria rzutów karnych (3 serie).
5. W przypadku równej ilości punktów więcej niż dwóch zespołów o kolejności decyduje mała tabela,
w której uwzględnia się wyniki zainteresowanych drużyn; kolejność drużyn jak wyżej.
6. Czas trwania meczu: 1x10 minut.
7. Zmiany hokejowe.
8. Kary: 1, 2 minuty.
9. Każdy faul jest karany rzutem wolnym bezpośrednim: odległość muru wynosi 4 metry, w
przypadku rzutu wolnego w odległości mniejszej niż 4 metry od bramki, mur należy ustawić na linii
bramkowej.
10. Wyrzut z autu wykonywany jest z nogi.
11. Rzut od bramki: bramkarz wprowadza piłkę ręką tylko do połowy boiska.
12. Bramkarz po chwycie piłki z akcji, piłkę wprowadzić może do gry w obrębie całego boiska.
13. Przepisy gry zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną.
V. KLASYFIKACJE I NAGRODY
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1. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymają medale.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników GOTowi do pomocy obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia
uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do
ich respektowania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, które obowiązują uczestników z chwilą
opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.visitgdansk.com. Wiążąca i
ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
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OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA
(podpisywane przez każdego zawodnika indywidualnie i przekazywane w oryginale przez kapitana drużyny
do Organizatora - prosimy wypełnić pismem drukowanym)
Oświadczenie dotyczy udziału w Turnieju „GOTowi do pomocy” odbywającego się w Gdańsku w dniu
15 lipca 2018 roku (dalej „Turniej”) organizowanego przez Stowarzyszenie Gdańska Organizacja
Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Długi Targ 28/29, KRS 0000139108, NIP
5832887298

Ja, ………………………………………………….. (imię i nazwisko), niżej podpisany/a, zamieszkały/a w
…………………………………………………………………………………… (adres)
wyrażający/a chęć uczestnictwa w Turnieju w drużynie ……………………………………………. (nazwa drużyny)
niniejszym oświadczam, iż:
• zapoznałem/am się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.visitgdansk.com,
akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.
• jestem zdolny/a do udziału w Turnieju i nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym
wykluczające mnie z udziału w Turnieju.
• startuję w Turnieju na własną odpowiedzialność.
• zostałem/am poinformowany, iż ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego
nieszczęśliwego zdarzenia, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez każdego uczestnika
Turnieju.
• jestem świadomy/a faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją Turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Turnieju i w związku z tym
zobowiązuję się nie dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu.
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w „Oświadczeniu zawodnika” oraz w
„Formularzu Zgłoszenia Drużyny do Turnieju „GOTowi do pomocy”, przez Organizatora, w celu realizacji procesu
rejestracji i wyników Turnieju „GOTowi do pomocy”.

Jednocześnie informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest
Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Długi Targ 28/29,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadającym numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 5832887298, tel.: 58 305 70 80, adres e-mail: got@visitgdansk.com
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Daria Sarnowska e-mail: iod@visitgdansk.com.
3. Celem zbierania danych jest realizacja procesu rejestracji i wyników Turnieju „GOTowi do pomocy” na
podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r .
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
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5.
6.
7.
8.
9.

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Turnieju.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni po zakończeniu Turnieju „GOTowi do pomocy”.

Indywidualny własnoręczny,
czytelny podpis zawodnika

…………………………………………………………….
Data i miejsce podpisania oświadczenia

…………………………………………………………….
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